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Exercício 1: 

Gere um sinal senoidal, com frequência de 5 Hz, amplitude de 2 V por 3 segundos. 

Considere uma amostragem a uma taxa de 60 Hz. Calcule a transformada de Fourier 

desse sinal e esboce o seu gráfico. 

Solução: 

 

Figura 1.1 – Código em MATLAB que determina a transformada de Fourier do sinal de 5Hz. 
 

 

Figura1.2 – Gráfico da transformada contínua de Fourier do sinal de 5 Hz. 



 

Exercício 2: 

Crie um sinal senoidal de 20 Hz amostrado a uma frequência de 240 Hz. Contamine 

esse sinal com um ruído de 60 Hz, também senoidal. Calcule a transformada de Fourier 

do sinal contaminado (sinal ruidoso). Esboce os sinais gerados e a transformada de 

Fourier.  

Dados: 

a) Sinal senoidal de 20 Hz: 1 2* (2* * 20* )x sen pi t ; 

b)  Sinal de ruído de 60 Hz: 1 2* (2 * * 60 * )r sen pi t ; 

c) Sinal ruidoso:  1 1x r  

d) Frequência de amostragem:  240sf Hz ; 

Solução: 

A Figura 2.1 apresenta o código em MATLAB, que gera o sinal de entrada, sinal de 

ruído, sinal ruidoso e implementa a transformadas de Fourier do sinal ruidoso. A Figura 

2.2 apresenta o gráfico dos sinais criados e a transformada de Fourier do sinal ruidoso.  

 



 

Figura 2.1 – Código em MATLAB que gera os sinais e calcula a Transformada de Fourier do sinal 

ruidoso. 

 

 

Figura 2.2 – Gráfico da transformada de Fourier do sinal ruidoso. 
 



Exercício 3 

 Dada uma sequência de um sinal x1 apresentado a seguir. O sinal é amostrado numa 

frequência de 200 Hz. O número de pontos a ser analisado é de 100 pontos. Calcule a 

transformada discreta de Fourier (DFT) do sinal e esboce o gráfico do espectro do sinal 

em amplitude e fase. Os gráficos de resposta em amplitude e fase não deverão ser 

refletidos nos eixos horizontais. 

Solução: 

Dados: 

a) Sinal: 

                    1 cos(2 20 / 4) 3cos(2 40 2 / 5) 2cos(2 60 / 8)x nTs nTs nTs            

b) Frequência de amostragem: 200Sf   ; 

c) Nº de pontos: [ 0:99]; 

d) Período de amostragem: 1/ STs f . 

Solução: 

A Figura 3.1 apresenta o código em MATLAB, que gera a sequência de entrada e 

implementa a transformada discreta de Fourier do sinal. As linhas 15 e 16 são 

responsáveis pela eliminação da imagem refletida do espectro da amplitude do sinal. A 

DFT calcula todos os ângulos de fase para todos os pontos de X amostrados. Se a 

amplitude é pequena, ou seja, menor que a tolerância especificada, então se assume que 

a fase é zero. As linhas 21 a 23 eliminam as demais fases e permitem que as fases do 

sinal de 20, 40 e 60 Hz sejam visualizadas no gráfico de fases. As linhas 24 e 25 

eliminam a reflexão no espectro da fase. A Figura 7.17 apresenta o gráfico da resposta 

em amplitude e fase da DFT do sinal. 



 

Figura 3.1 – Código em MATLAB que gera sequência de entrada e implementa a DFT do sinal. 

 

 

Figura 3.2 – Gráfico da transformada de Fourier do sinal. 



Exercício 4: 

 

Dada uma sequência de um sinal [ ] 2 (2000 )
8000
n

x n sen  , amostrado numa frequência 

de 8000 Hz. Considere 1000 pontos. Compute a densidade espectral de amplitude e a 

densidade espectral de potência (PSD) do sinal. Esboce os gráficos dos espectros. 

Solução: 

A Figura 4.1 apresenta o código MATLAB, que gera a densidade espectral de amplitude 

e a densidade espectral de potência do sinal [ ]x n .   Inicialmente gera-se o sinal 

amostrado [ ]x n , linhas 1 - 4. A seguir computa-se a densidade espectral de amplitude 

do sinal, linha 6.  Depois se calcula a densidade espectral de potência do sinal, linha 8. 

A Figura 4.2 apresenta os gráficos criados. Observe que são mostrados os dois lados dos 

espectros, ou seja, são espelhados. 

 

 

Figura 4.1 – Código em MATLAB que computa a densidade espectral de amplitude e densidade 

espectral de potência. 

 



 

Figura4.2 – Gráficos da densidade espectral de amplitude e densidade espectral de potência. 

 

Exercício 5: 

No exercício anterior (7.12). Altere o programa em MATLAB, para que seja mostrado 

apenas um dos lados do espectro, ou seja, sem espelhamento. 

Solução: 

A Figura 5.1 apresenta o código MATLAB alterado para pegar apenas um lado do 

espectro. Foram introduzidas as linhas 8 e 11. Observe que o comando plot nas linhas 

13 e 18 foram alterados. A Figura 5.2 apresenta os gráficos criados dos espectros com 

apenas um lado. 

 



 

Figura 5.1 – Código em MATLAB alterado que implementa apenas um lado do espectro. 

 

 

Figura 5.2 – Gráficos da densidade espectral de apenas um lado do espectro. 
 
 



Exercício 6: 

Crie um sinal senoidal composto das seguintes funções 1 0.7 (2 50 )x sen t e 

2 (2 120 )x sen t . O sinal é corrompido por um ruído aleatório com média zero. 

Considere que o sinal é amostrado na frequência de 1000 Hz. Determine a transformada 

discreta de Fourier do sinal corrompido e esboce o seu gráfico.                                                                 

Solução: 

Uma das aplicações da transformada discreta de Fourier é localizar os componentes de 

frequência de um sinal, corrompido por ruído no domínio do tempo. A Figura 6.1, 

apresenta o código MATLAB da criação do sinal corrompido e de sua transformada 

discreta de Fourier. A Figura 6.2 apresenta o gráfico do sinal corrompido e da 

transformada discreta de Fourier do sinal. Observe que é difícil identificar os 

componentes de frequência do sinal original corrompido no domínio do tempo. 

Entretanto, torna-se fácil identificá-los no domínio da frequência. 

 

 

Figura 6.1 – Código em MATLAB que determina a transformada de Fourier do sinal corrompido. 



 

 

Figura 6.2 – Gráfico da transformada de Fourier do sinal 
 
 

Exercício 7:  

Dada uma sequência de um sinal [ ] 2 (2000 )
8000
n

x n sen  , amostrado numa frequência 

de 8000 Hz. Compute o espectro do sinal com uma função de janela Hamming de 

tamanho igual a 100 pontos. Esboce os seguintes gráficos: sinal da sequência 

amostrada, janela Hamming com 100 pontos, espectro sem janela e o espectro com 

janela Hamming.  

Solução: 

A Figura 7.1 apresenta o código MATLAB, que gera a sequência [ ]x n  e calcula o seu 

espectro.   Inicialmente gera-se o sinal amostrado [ ]x N , linhas 1 - 4. A seguir aplica-se 

o algoritmo da FFT, linhas 6-9.  A janela Hamming é aplicada ao sinal, linhas 11-12. A 

seguir são gerados os gráficos da sequência amostrada [ ]x N , janela Hamming, espectro 



sem janela e espectro com a janela.  A Figura 7.2 apresenta os gráficos criados. 

 

 
Figura 7.1 – Código em MATLAB que determina o espectro sem janela e com janela de uma sequência 

amostrada. 

 

 
Figura 7.2 – Gráficos da sequência amostrada, janela Hamming, espectro sem janela e espectro com 

janela. 
 


